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43/2015-16 (2016.06.10.) számú Megyei Hivatalos Értesítő
Tájékoztatás

Az igazgatóság videó csatornája itt elérhető! Kattintson a képre!
A hétvégén szombaton 17,00-tól élő közvetítésben láthatják az
Iváncsa-VLS Kft. NB. III. o. mérkőzést. Egy hét múlva
szombaton 17.00 órától a veszprémi visszavágót is közvetítjük.

Tisztelt Csapatvezetők!
1. A pályahitelesítési időpontok a jövő hét folyamán kiküldésre kerülnek a csapatok
részére.
2. Már most kérjék meg a sportorvosi vizsgálatra az időpontokat!
A Magyar Kupára, amely augusztus első hetében elkezdődik, minden játékosuknak érvényes
sportorvosi engedéllyel kell rendelkeznie.
3. A Körlevél mellékleteként megtalálják a 2016. évi Nyári Szünidei tábor felhívását. Az
MLSZ tervezett informatikai rendszer cseréje miatt, felhívjuk a sportszervezetek
figyelmét, hogy lehetőleg minél hamarabb (2016.06.15-ig) rögzítsék a táborok
időpontjait, a többi információ feltöltése ráér később. (gyerekek névsora, Adatlap és
tervezett program stb.)
4. Fontos!
a. A
2016-17.
évi
bajnokságban
az
07.01-től
érvényes
labdarúgás
Versenyszabályzata alapján csak önálló utánpótlás nevelő klub adhat
utánpótlás csapatot a versenykiírásokban megfogalmazott utánpótlás elvárások
teljesítéséhez és a két klub bejegyzett telephelye csak azonos településen lehet.
(12. § m), n), o) pont
b. A 2016-17. évi TAO értékelési elvek megváltoztak! Külföldi játékos felnőtt
csapatban való szerepeltetése esetén csak a minimális TAO összegekre lehet
pályázni és ez a minimum összeg vonatkozik az utánpótlás csapatokat adó
klubra is. (TAO program értékelésének alapelvei 5. oldal)
Versenybizottság határozatai
623./2015/16.
A VB TIAC Egyesület ügyében Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a
következő határozatot hozta: A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak.
624./2015/16.
A VB Gecse Egyesület ügyében Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a
következő határozatot hozta: A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak.
Magyar Labdarúgó Szövetség
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625./2015/16.
A VB Nyárád Egyesület ügyében Sárga, piros lapok száma miatt a LVSZ 60.§ alkalmazásával a
következő határozatot hozta: A jegyzőkönyv alapján átadja az ügyet a Fegyelmi Bizottságnak.
626./2015/16.
A VB PELC Egyesület ügyében Létszámhiány miatt a LVSZ 54.§ (6/a) alkalmazásával a következő
határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a létszámhiányos kiállás tényét, ezért
írásbeli megrovásban részesíti a Pápai ELC vezetőségét.
627./2015/16.
A VB Ganna-Döbrönte Egyesület ügyében Létszámhiány, félbeszakadt mérkőzés miatt a LVSZ 54.§
(6/b), 62.§ (6/a) alkalmazásával a következő határozatot hozta:
A VB jogerős határozattal
megállapította a 2. létszámhiányos kiállás tényét. Egy büntető pont levonása a Ganna-Döbrönte KSE
csapatától. A mérkőzés a 38. percben félbeszakadt, mert a hazai csapat létszáma sérülések miatt 7 fő
alá csökkent. A VB a mérkőzés pályán elért eredményét (0:3) jóváhagyja.
628./2015/16.
A VB Devecser Egyesület ügyében Létszámhiány miatt a LVSZ 58.§ (6/b) alkalmazásával a
következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a 2. létszámhiányos kiállás
tényét. Egy büntető pont levonása a Devecser SE U16-os csapatától.
629./2015/16.
A VB Őskü Egyesület ügyében Létszámhiány, félbeszakadt mérkőzés miatt a LVSZ 58.§ (6/d), 62.§
(6/a) alkalmazásával a következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította az 5.
létszámhiányos kiállás tényét. Egy büntető pont levonása a PV Öskü FC felnőtt csapatának évi
összeredményéből. A mérkőzés a 27. percben félbeszakadt, mert a hazai csapat létszáma sérülések
miatt 7 fő alá csökkent. A VB a mérkőzés pályán elért eredményét (1:13) jóváhagyja.
630./2015/16.
A VB Szamaras Egyesület ügyében Létszámhiány miatt a LVSZ 58.§ (6/d) alkalmazásával a
következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a 6. létszámhiányos kiállás
tényét. Egy büntető pont levonása a Szamaras SE felnőtt csapatának évi összeredményéből.
631./2015/16.
A VB Peremarton Egyesület ügyében Létszámhiány, félbeszakadt mérkőzés miatt a LVSZ 58.§ (6/d),
62.§ (6/a) alkalmazásával a következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a
8. létszámhiányos kiállás tényét. Egy büntető pont levonása a Peremarton SC Berhida felnőtt
csapatának évi összeredményéből. A mérkőzés a 67. percben félbeszakadt, mert a vendég csapat
létszáma sérülés miatt 7 fő alá csökkent. A VB a mérkőzés pályán elért eredményét (5:5) jóváhagyja.
632./2015/16.
A VB Peremarton Egyesület ügyében Ki nem állás miatt a LVSZ 58.§ (7/a), 55.§ (7) alkalmazásával a
következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a ki nem állás tényét, ezért
írásbeli megrovásban részesíti a Peremarton SC Berhida U19-es csapatának vezetőségét. A
mérkőzést 3 pont 3:0-val az FC Zirc U19-es csapata javára igazolja.
633./2015/16.
A VB Őskü Egyesület ügyében Ki nem állás miatt a LVSZ 58.§ (7/a), 55.§ (5) alkalmazásával a
következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a ki nem állás tényét, ezért
írásbeli megrovásban részesíti a PV Öskü FC U16-os csapatának vezetőségét. A mérkőzést 3 pont
3:0-val a Várpalotai BSK U16-os csapata javára igazolja.
634./2015/16.
A VB Vanyola Egyesület ügyében Lemondott, elmaradt mérkőzés miatt a LVSZ alkalmazásával a
következő határozatot hozta: A Versenyszabályzat 56.§ (3/a) pontja alapján versenyügyi eljárás
keretében tárgyalás mellőzésével a mérkőzést 3 pont 3:0-val az Adászteveli SE tartalék csapata
javára igazolja.
635./2015/16.
A VB a Nemesvita-Zalaerdőd Elmaradt mérkőzés miatt a LVSZ 62.§ (1,2) alkalmazásával a
következő határozatot hozta: A Versenybizottság a mérkőzés újrajátszását rendeli el, melynek
időpontja 2016.06.12. (vasárnap) 10.00 óra. A pálya a játékvezetői jelentés alapján az erős esőzés
miatt játékra alkalmatlan volt.
635./2015/16.
A VB az LVSZ 67.§ (3) pontja alapján versenyügyi eljárás keretében megállapította az általa
szervezett 2015/16. évi bajnokságok végeredményeit. A végleges tabellákat a 43. sz. Körlevél
melléklete tartalmazza, kivétel a Megyei IV.o. Dél csoport, mert egy mérkőzés újrajátszása van
folyamatban.
Fegyelmi Bizottság határozatai
2015-16/0783
A FB Józan Péter (258049) labdarúgó Pét 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 72. § (2) a)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
Magyar Labdarúgó Szövetség

1 (egy)
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2015-16/0784
A FB Hegyi Roland (174985) labdarúgó Ugod 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 75. § (2) a)
1 (egy)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0785
A FB Gáspár Roland (152933) labdarúgó Őskü 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 75. § (2) a)
1 (egy)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0786
A FB Horváth László (101852) labdarúgó Őskü 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 77. § a)
1 (egy)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0787
A FB Róth Attila (157328) labdarúgó Csabrendek 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 82. § (1) a)
1 (egy)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0788
A FB Jónás Béla (400257) labdarúgó Pápateszér 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 76. § (2) b)
2016.
december 31-ig a játéktól eltiltja (Megütötte ellenfelét)
2015-16/0789
A FB Gróf Imre (404316) labdarúgó Nemesgulács-Kisapáti 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 75. § (2) a)
1 (egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0790
A FB Varga Ferenc (184752) labdarúgó Balatonederics 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 75. § (2) a)
1
(egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0791
A FB Süle Mátyás (274154) labdarúgó Nyárád 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 75. § (2) a)
1 (egy)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0792
A FB Schnelbach Árpád (287870) labdarúgó Hárskút 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 82. § (1) a)
1
(egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0793
A FB Hardi János (159903) labdarúgó Várpalota 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 78. § a)
1 (egy)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0794
A FB Hardi Róbert (159349) labdarúgó Várpalota 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 82. § (1) a)
6 (hat)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja (A játékvezető ítélete elleni mozdulattal történő sportszerűtlen tiltakozás)
2015-16/0795
A FB Tomor Tibor (151851) labdarúgó Kamond 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 75. § (2) a)
1 (egy)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0796
A FB Sarus Richárd (203075) labdarúgó Csögle 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 82. § (3) a)
2016.
december 31-ig a játéktól eltiltja (A játékvezető tettleges bántalmazásának kísérlete)
2015-16/0797
A FB Péter Krisztián (183801) labdarúgó Gógánfa 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 75. § (2) a)
1 (egy)
bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0798
A FB Fazekas László (102493) labdarúgó Zalahaláp 7. § (2) a, b) 10. § (1) d a) 75. § (2) a)
1
(egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja
2015-16/0799
A FB Paré Zsolt (385706) labdarúgó Peremarton 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 72. § (2) b)
1 (egy)
hétre (azaz 2016.06.04.-06.11-ig) a játéktól eltiltja
2015-16/0800
A FB Orsós Ferenc Richárd (423798) labdarúgó Devecser 7. § (2) a, b) 10. § (1) d b) 74. § (2) b)
2016. október 31-ig a játéktól eltiltja (Durva játék)
2015-16/0801
A FB Dobján Krisztián (187341) sportszakember TIAC 7. § (3) a) 10. § (3) a) 85. § (1) a)
Írásbeli
figyelmeztetésben részesíti.
2015-16/0802
A FB Jurik Tihamér (150681) sportszakember Ugod 7. § (3) a) 10. § (3) a) 83. § (1) b) 2016.
október 31-ig mérkőzéssel kapcsolatos mindennemű sportszakemberi tevékenységtől eltiltja.
(Játékvezető megsértése. A sportszakember ebben az idényben már többször követett el hasonló
fegyelmi vétséget.)
2015-16/0803
A FB TIAC sportszervezetet 7. § (4) a) 10. § (4) q) 86. § (1) b) 13. §
8.400.- Ft, azaz
Nyolcezernégyszáz forint pénzbüntetéssel sújtja, mely összeget a határozat meghozatalának
hónapját követő hónap 15. napjáig köteles a megadott számlaszámra utalni. A teljesítés elmulasztása
fegyelmi vétséget von maga után
Magyar Labdarúgó Szövetség
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2015-16/0804
A FB Gecse sportszervezetet 7. § (4) a) 10. § (4) q) 86. § (1) b) 13. §
4.000.- Ft, azaz Négyezer
forint pénzbüntetéssel sújtja, mely összeget a határozat meghozatalának hónapját követő hónap 15.
napjáig köteles a megadott számlaszámra utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi vétséget von
maga után
2015-16/0805
A FB Nyárád sportszervezetet 7. § (4) a) 10. § (4) q) 86. § (1) b) 13. §
4.800.- Ft, azaz
Négyezernyolcszáz forint pénzbüntetéssel sújtja, mely összeget a határozat meghozatalának
hónapját követő hónap 15. napjáig köteles a megadott számlaszámra utalni. A teljesítés elmulasztása
fegyelmi vétséget von maga után
2015-16/0806
A FB PV Öskü FC sportszervezetet 7. § (4) a) 10. § (4) p) 86. § (1) b) 15. § (4)
50.000, -Ft, azaz
Ötvenezer forint pénzbüntetéssel sújtja. Az FB a büntetés végrehajtását 6 hónapra felfüggeszti. (A
sportszervezete két játékost is hamis igazolással próbált szerepeltetni.)
2015-16/0807
A FB Csabrendek FC sportszervezetet 7. § (4) a) b) f) 10. § (4) p) 100. § (2) d) 13. § 30.000,- Ft,
azaz Harmincezer forint pénzbüntetéssel sújtja, melyből 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint összeget a
határozat meghozatalának hónapját követő hónap 15. napjáig köteles a megadott számlaszámra
utalni. A teljesítés elmulasztása fegyelmi vétséget von maga után Az FB az FSZ 15.§ (4) pontja
alapján 20.000,- Ft, azaz Húszezer forint pénzbüntetés végrehajtását 2016. december 31-ig
felfüggeszti. (A mérkőzést követően egy vendég játékos és egy szurkoló engedély nélkül bement a
játékvezetői öltözőbe, és ott agresszíven léptek fel a játékvezetővel szemben)
2015-16/0808
A FB Grónusz Zoltán sportszakember PV Öskü FC 7. § (3) a, b) 10. § (3) c c) 85. § (1) c)
6
hónapra a labdarúgással kapcsolatos mindennemű sportszakemberi tevékenységtől eltiltja.
(A
sportszakember két játékost is hamis igazolással próbált szerepeltetni.)
Fellebbviteli Bizottság határozatai
12/2015/16.

A Fellebbviteli Bizottság a Versenybizottság 517/2015/16. számú határozatát a Peremarton SC
Berhida egyesület ügyében helybenhagyja.
Mellékletek
1. Megyei bajnokságok tabellája
2. 2016. évi Nyári Szünidei tábor felhívása, adatlapja

Veszprém, 2016.06.10.

Magyar Labdarúgó Szövetség

Csik Ferenc
megyei igazgató
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